
Okresní kolo dopravní soutěže v Karlových Varech – květen 2017 

Dopravní výchova patří mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu a 

v souladu se školními vzdělávacími programy se prolíná i do různých výukových předmětů , 

jako např. prvouky, výchovy ke zdraví, rodinné výchovy atd. 

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení ve školách, 

správnému a bezpečnému chování dětí v silničním provozu a ke snižování dopravní 

nehodovosti, prohloubit a ověřit znalosti a dovednosti žáků v uplatňování pravidel silničního 

provozu pro cyklisty, v technice jízdy na kole a v dalších dovednostech nezbytných k 

bezpečné jízdě na kole, podněcovat a zvyšovat zájem  žáků o bezpečnou dopravu 

a o dopravní výchovu. 

Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku 

dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu. 

Již několik let se pravidelně žáci naší školy zúčastňují dopravní soutěže cyklistů v K. Varech.  

9. května 2017 jsme se společně vydali do K. Varů, kde se konalo Okresní kolo dopravní 

soutěže mladých cyklistů ,tentokráte ve Světě záchranářů. Soutěž se skládala z několika 

disciplín- jízda zručnosti, jízda podle pravidel silničního provozu, poskytování první pomoci, 

testy z dopravní výchovy. 

Těžko na cvičišti – lehko na bojišti, přísloví, které mluví za vše. V letošním roce jsme nic 

nepodcenili a důkladně jsme se na soutěž připravovali: první pomoc - IZS P.Lísová, praktická i 

teoretická ,první pomoc s ukázkami - A. Duspivová, procvičování testů na PC, praktická jízda 

na kole s překážkami,  besedy s městskými strážníky ,to vše žáci absolvovali  a procvičovali 

minimálně 2 měsíce před  hlavní soutěží. 

Díky poctivé přípravě se obě družstva jak mladší , tak i starší kategorie, umístila na stupni 

vítězů - 3. místo, z celkového počtu 20 přihlášených družstev. Je to velmi pěkné umístění, 

vzhledem k tomu, že mladší družstvo, žáci 5. ročníků, byli úplně poprvé a takto zazářili. 

 Poděkování za vzornou reprezentaci školy a poctivou přípravu na soutěž si zaslouží tito žáci: 

Mladší žáci – 1. kategorie : Rešl V., Struhár J.,Vašmuciusová A.,- žáci 5.A, Straková M., 5.B 

Starší žáci – 2. kategorie : Bláha D. ,7.A, Švarc P.,7.B, Velhartická L.,8.A., Kollarová M. 8.A 

J. Váňová, Mgr. A. Lišková 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


